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لن تكون االنتخابات الربملانية يف ارسائيل يف االول من ترشين الثاين املقبل، حدثا طبيعيا يف الكيان، فهي الخامسة يف 
غضون ثالث سنوات ونصف سنة، وهي ظاهرة تعكس اجرتارا لالزمات العالقة، اكرث من كونها حالة دميوقراطية صحية، 

فيام يتوقع ان تعزز مشهد االنقسام السيايس -االجتامعي، مع احتامل عودة بنيامني نتنياهو اىل زعامة الحكومة  

الخامسة خالل 3.5 سنوات ونتنياهو قد يعود
إسرائيل "تنّفس" أزماتها وعنصريتها بانتخابات 

االحداث  من  ان سلسلة  كيف  املراقبون  يالحظ 
املهمة التي جرت خالل العامني املاضيني، وتحديدا 
عىل الصعيد الخارجي، كزيارة الرئيس االمرييك جو 
دول  مع  ابراهيم"  "اتفاقات  سمي  وما  بايدن، 
عربية، وحربني عدوانيتني عىل قطاع غزة، وتصاعد 
االعتداءات االرسائيلية عىل سوريا، وتجدد جهود 
احياء االتفاق النووي االيراين، مل تؤثر عىل توازن 

القوى الحزبية وتحالفاتها بشكل الفت. 
بدأت  االخرية  الرأي  استطالعات  فان  ذلك،  ومع 
حافة  من  نتنياهو  يقرتب  ان  امكانية  اىل  تشري 
عىل  اليميني  تحالفه  حصول  باحتامل  االغلبية 
60 مقعدا يف الكنيست )120 مقعدا(، ما يعني 
انه سيظل يف حاجة اىل توسيع ضئيل لتحالفاته 
بينام  الحكومة،  تشكيل  حق  نيل  من  ليتمكن 
يظهر انقسام املشهد السيايس يف ان خصومه يف 
ائتالف يسار الوسط، اي "ائتالف التغيري" يحظون 

باحتامل الفوز بـ56 مقعدا.
وتحمل هذه الصورة الكثري من املعاين من بينها 
بني  بحدة  منقسام  بات  االرسائييل  الكيان  ان 
معسكرين، وان انتخابات االول من ترشين الثاين، 
الرصاع  اساس  وان  الواضح،  التباعد  هذا  ستؤكد 
بينهام مل يعد يتمحور حول القضايا الخارجية، وامنا 
هو رصاع اجتامعي-ايديولوجي يف جوهره واخذ 
بالتفاقم كلام مر الكيان بعملية انتخابية جديدة. 
من  ارسائيل، هذه  يف  وزعامة  قيادة  ازمة  هناك 
الخالصات الرئيسية للعديد من املراقبني للشؤون 
تواصل،  يف  بوضوح  يتجىل  ما  وهو  االرسائيلية، 
مرت  كلام  الحاكمة  االئتالفات  انهيار  وتسارع، 
اذهان  يف  يرسخ  ما  تشكيلها،  عىل  شهور  بضعة 
كام  للحكم،  استقرار  ازمة  هناك  ان  االرسائيليني 
يف  الفلسطينيني  الناخبني  بان  احتامال  تعكس 
برغم  باتوا   ،1948 العام  منذ  املحتلة  املناطق 
الن  امللوك"  "صناع  مبثابة  الخاصة،  انقساماتهم 

العمل  من  خروجه  بعد  ما  اىل  التهم  بهذه 
السيايس، واالخطر انهم سيحاولون تقييد قرارات 
املحكمة العليا واخضاعها لسلطة الكنيست، وهو 
ما قد يوصف بانه مثابة "انقالب" عىل الدستور. 

ان مثل هذه التوجهات الليكودية تحديدا، ما يثري 
هلع خصوم نتنياهو ضمن قوى "ائتالف التغيري" 
الدميوقراطية  بالنظم  االطاحة  من  املتخوف 
املعمول بها، فيام تزادا ارسائيل ميينية حيث تشري 
التقديرات اىل ان نحو 62% من الناخبني اليهود 
من املتعاطفني مع القوى واالحزاب اليمينية التي 

هي يف اساس قاعدة نتنياهو االنتخابية. 
ان  االمرييك  اليميني  واشنطن"  "معهد  ويقول 
"الحزب الصهيوين الديني"، وهو احد قوى اليمني 
صعودا  يحقق  نتنياهو،  ائتالف  داخل  املتطرفة 
اىل  مشريا  املاضية،  االسابيع  يف  شعبيته  يف  كبريا 
تويل قيادة الحزب من جانب بتساليل سموتريش 
سابق  تلميذ  هو  االخري  وهذا  غفري،  بن  وايتامر 
مائري  بعنرصيتها  املعروفة  السياسية  للشخصية 
غفري  بن  ان  من  الرغم  عىل  انه  مضيفا  كاهانا، 
تخىل عن دعوات كاهانا اىل التطهري العرقي، اال 
العربية  التجمعات  اىل طرد بعض  انه دعا مرارا 
االنتخابات  ويف  مخلصة".  "غري  يعتربها  التي 
االخرية، فاز هذا الحزب بستة مقاعد بينام تتوقع 
استطالعات الرأي وصوله اىل 12 مقعدا، وهو ما 
قد يتيح له تويل حقيبة وزارية رئيسية يف حال فاز 

ائتالف نتنياهو يف انتخابات ترشين الثاين. 
"ارسائيل"  يف  الـ36  الحكومة  ان  املعلوم  ومن 
حزيران   13 يف  تشكلت  لبينيت-البيد،  بائتالف 
العام 2021، ثم تساقطت يف حزيران 2022، وكان 
االنسداد  استمرار  االنهيار  هذا  اسباب  بني  من 

اىل  ادى  ما  الفلسطيني،  املسار  عىل  والقمع 
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لطمس جوهر الرصاع يف ما بينها، مبا يف ذلك شن 
عدوانني عىل غزة، االول يف ايار 2021 والثاين يف 
اب 2022، اي بعد اقل من شهرين عىل سقوط 
البيد  ويائري  بينيت  نفتايل  بني  االئتالف  حكومة 

التي مل يكن عمرها سوى عام واحد. 
لكن هذا "الهروب" نحو الخارج، مل يكن مقصورا 
انها  البعض عىل  اليها  عىل غزة، والتي قد ينظر 
"الخارصة الرخوة" التي يف امكان "ارسائيل" تنفيس 

بينيت عىل حدود لبنان.

ملصقات من انتخابات العام 2021.

 
هناك اكرث من 40 قامئة تخوض انتخابات الكنيست )الربملان( لكن من املتوقع اال يتمكن سوى ربع هذه القوائم من 
تخطي عتبة اىل 3.25% الالزمة لدخول الربملان.  وتتجه االنظار اىل ائتالف نتنياهو الن املحللني االرسائيليني يعتقدون 
له ان فشل خالل  السياسية، حيث سبق  انه يف حال فشل مجددا يف تشكيل حكومة، فان ذلك سيضع حدا لحياته 
االنتخابات االربعة املاضية 3 مرات بتشكيل حكومة، وانه برغم وجود اغلبية لصالح اليمني، اال ان نتنياهو يفتقر اىل 

االغلبية لصالحه، بعدما تخلت عنه بعض االحزاب اليمينية.  
وباالضافة اىل حزبه الليكود، فان معسكر نتنياهو يضم احزاب "شاس" و"الصهيونية الدينية" و"يهودوت هتوراه".

اما معسكر خصومه، فيضم احزاب: "امل جديد" و"ارسائيل بيتنا" و"ميينا" اليمينية، واحزاب الوسط "هناك مستقبل" 
و"ازرق ابيض" و"العمل"، وحزب "مريتس" اليساري، باالضافة اىل "القامئة العربية املوحدة" بزعامة منصور عباس.

ومن اجل تشكيل حكومة، فان عىل نتنياهو ضامن تأييد 61 من اعضاء الكنيست الـ120.

40 قائمة 
متنافسة

حكومة  قرعت  فيها.  واالمني  السيايس  احتقانها 
بينيت-البيد طبول الحرب عدة مرات، مثلام كان 
نتنياهو يفعل، ضد ايران نفسها، وسوريا ولبنان 
هذه  لعل  اليمن،  اىل  وصوال  العراق  وحتى ضد 

هنا  من  واحزاب صغرية  قوى  تجتذب  االصوات 
معسكر  داخل  من  استاملتها  واالهم  وهناك، 
نتنياهو، وذلك لزوم تدعيم التحالفات االنتخابية 
لـ"ائتالف التغيري" استعدادا ملعركة يؤمل ان تكون 

حاسمة مع نتنياهو يف انتخابات ترشين الثاين. 
رؤساء  اطول  اصبح  نتنياهو  ان  املعلوم  ومن 
حكومات ارسائيل حكام، حتى اذار العام 2021، 
بعدما كان النائب العام افيخاي ماندلبليت يالحقه 

واالحتيال  الرشوة  باتهامات   ،2019 العام  منذ 
وخيانة االمانة. وجاهر قادة حزب الليكود الذي 
الحايل  العام  املدعي  سيطردون  بانهم  يتزعمه 
زعيمهم  تأجيل محاكمة  قانون  ويحاولون مترير 

التوازنات،  قلب  يف  حاسام  يكون  قد  تصويتهم 
العنرصي  والتعصب  القمع  من  عقود  برغم 

ومحاوالت العزل املستمرة. 
املعادالت  يقلب  الخارجي"  "الخطر  يعد  مل 
الداخلية يف الكيان، رمبا منذ اغتيال رئيس الوزراء 
االنسحاب  ثم  العام 1995،  رابني  اسحق  االسبق 
الحدودي  الرشيط  مناطق  غالبية  االرسائييل من 
املحتل يف لبنان العام 2000. مل تعد ورقة "الخطر 
يحرك  ما  الشاملية"  الجبهة  "تهديد  وال  االيراين" 
طوابري الناخبني ميينا او يسارا، وامنا الحزازات ما 

بني التيار العلامين الصهيوين والتيار الديني، وبني 
اىل  تشري  والتي  والسفارديم،  االشكناز  صفوف 
ترشذم عميق ورشخ اخذ بالتوسع يف مجتمعات 

الكيان املتعددة. 
مل  الخارجية  "الفزاعة"  ان  يعني  ال  ذلك  ان  غري 
تعد تستخدم، باعتبارها مشجعة عىل ابقاء نوع 
من التامسك داخل "املجتمع اليهودي" املترشذم 
ايديولوجيا، وتساهم يف رصف االنظار احيانا عن 
الخالفات الداخلية الحادة، وهي اداة تلجأ اليها 
مختلف القوى من اقىص اليمني اىل اقىص اليسار، 
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تصاعد هجامت املقاومة الشعبية والتي ادت 
اىل مقتل 19 ارسائيليا خالل شهر رمضان املايض، 
قوات  جانب  من  االنتقامية  القتل  وعمليات 
االحتالل. ويقول "معهد واشنطن" ان العام 2022 
العام  منذ  دموية  االعوام  اكرث  االن  حتى  كان 
2016، حيث استشهد اكرث من 85 فلسطينيا، بينام 
تحدث جهاز الشاباك عن 981 هجوم تم احباطه 

او جرى تنفيذه بني اذار واب وحدهام.
وباالجامل، هناك معركة سياسية -اجتامعية دائرة 
بعد  الكيان  ادارة  كيفية  يف  تتلخص  ارسائيل  يف 
واعادة  فلسطني،  احتالل  عىل  سنة   70 من  اكرث 
هيكلة النظام، ما بني معايري دميوقراطية واخرى 
معادية لها، كمحاولة جامعة الحريديم املتدينة 
السيطرة عىل وزارة الداخلية بهدف شطب معايري 
العلامنية املرتبطة بالحقوق الفردية، او محاوالت 
من  الجيش  يف  التغلغل  الديني  الصهيوين  التيار 

الداخل، ومواجهتهم مع العلامنيني الليرباليني. 
يف  الداخيل  الرصاع  مكامن  عن  كثرية  واالمثلة 
الكيان االرسائييل والتي من بينها ايضا، محاوالت 
املتزايدة،  الفساد  وقضايا  القضاء،  عىل  السيطرة 
تعزيز  اجل  من  نتنياهو  اليها  سعى  ومحاوالت 
بالحصول عىل ترشيعات  الحكومة  رئيس  قبضة 
اىل  العودة  دون  وزراء  تعيني  او  بذلك،  اضافية 
الكنيست، او محاولة التفدر يف اتخاذ قرار بشن 
عمليات عسكرية قد تتوسع اىل حرب اوسع، من 
دون العودة اىل مجلس الوزراء. وفيام بني كل هذه 
القضايا وملفات التنافس الساخنة بني املعسكرين 
االساسيني، هناك التقاء واضح بينهام عىل كل ما 
هو معاد للفلسطينيني. ما ميكن اصطالحا تسميته 
"معسكر السالم" يف ارسائيل، مل يعد له وزن يذكر.  
هناك  االقرتاع،  صناديق  فتح  من  اسابيع  قبل 
تجنب  اىل  بالسعي  املعسكرين  من  محاوالت 
االعتامد عىل صوت "الناخب العريب" يف الداخل، 
تسبب  بعدما  وثانيا  العنرصية،  بدوافع  اساسا 
دعمهم  الداخل  فلسطينيي  من  نواب  سحب 
لحكومة بينيت-البيد يف انهيارها. وبالتايل، هناك 
تعبري ارسائييل جديد عن معاداة حق الفلسطيني 
يف  االنخراط  يف  حتى   ،1948 العام  منذ  املحتل 
يتفق  مثلام  الداخلية،  السياسة  ومعارك  االعيب 
الشعب  حقوق  معاداة  عىل  متاما  املعسكران 
الفلسطيني يف اقامة دولته املوعودة عىل ما تبقى 
من فلسطني التاريخية، ما يعني استطرادا رفضهام 

"حق العودة"، ومتسكهام باملستوطنات اليهودية 
املقامة عىل ارايض الضفة الغربية املحتلة. 

يف الخالصة، فان االنتخابات الخامسة خالل ثالث 
سنوات ونصف سنة يف الكيان االرسائييل قد تكون 
مناسبة جديدة لتظهري حجم الرصاعات الداخلية 
السيايس- االحتقان  تنفيس  محاولة  او  الكامنة، 

لكنها  والقوى،  التيارات  مختلف  بني  االجتامعي 
ايضا عالمة اضافية عىل ان "حل الدولتني" الذي 
يتالىش  املاضية،  العقود  خالل  العرب  به  وعد 

ومامرساتهم،  واهتامماتهم  االرسائيليني  فكر  من 
فيام يخىش ان تتسبب القوائم العربية املتعددة 
التي تخوض هذه االنتخابات وهي منقسمة، يف 
وجوهرها  "دميوقراطي"  شكلها  بلعبة  اخراجها 
رؤية  عىل  تأكيدا  بالكامل،  املشهد  من  عنرصي، 
االحتالل حول "يهودية الدولة".  واذا مل تفتح هذه 
االنتخابات االبواب نحو حسم الزعامة وتشكيل 
الحكومة، فليس من املستبعد ان يذهب الكيان 

االرسائييل اىل انتخابات سادسة قريبا. 

تجنبا الستطالة وتعرث مفاوضات تشكيل الحكومة املقبلة مثلام جرى يف السنوات املاضية، قال 
رئيس ارسائيل اسحاق هريتسوغ الذي يلعب دورا رئيسيا يف تحديد من سيحصل عىل التفويض 
والعمل  االنتخابات  بعد  ساعدي  عن  اشمر  ان  "اعتزم  االنتخابات  بعد  ما  حكومة  لتشكيل 
عىل تشكيل حكومة وحدة موسعة قدر االمكان وباي مثن، الضفاء االستقرار عىل النظام الن 
االرسائيليني سئموا من روتني االنتخابات هذا".  ونقل تقرير لقناة "كان" االرسائيلية ان هريتسوغ 

مل يخف رأيه بان االستقرار الحكومي مهم للتعامل مع التحديات الهائلة التي تواجه ارسائيل. 

بحسب ارقام دائرة االحصاء املركزية ولجنة االنتخابات املركزية يف ارسائيل: 
• هناك نحو 6.5 مليون من اصحاب حق االقرتاع.

املسلمني  العرب  من  ناخب  مليون  نحو  )اي   1948 فلسطينيي  من  هؤالء  من   %17  •
واملسيحيني والدروز(.

• 78% من الناخبني املؤهلني يف ارسائيل هم من اليهود، 11% منهم من املتدينني، و%17 
من فلسطينيي الداخل، و5 % من املسيحيني غري العرب، معظمهم من املهاجرين.

لكن دائرة االحصاء ال تشمل يف ارقامها الفلسطينيني املوجودين يف القدس الرشقية املحتلة 
منذ العام 1967، وال الدروز يف هضبة الجوالن السورية املحتلة والذين يرفضون بغالبيتهم 

نيل الجنسية االرسائيلية. 

حكومة موسعة؟

باالرقام

نتنياهو يعرض ملصقا حول القنبلة النووية االيرانية املفرتضة امام الجمعية العامة يف نيويورك يف 2012.


